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PR159i - TRAMITAÇÃO DIGITAL PARA QUALIFICAÇÃO – COVID-19 
(Última atualização: SMR, 09/07/2020) 

PASSO-A-PASSO: 
 

1) Cadastrar processo digital no SGP-e: 
 Assunto: 1 – Qualificação 
 Classe: é preenchida automaticamente = Qualificação 
 Interessado: nome completo do aluno 
 Detalhamento: “Solicitação de realização de exame de qualificação do curso 

(colocar nome completo do curso), a ser realizada virtualmente em xx/xx/xxxx, 
durante o período de isolamento social em virtude da Pandemia da Covid-19 - 
Orientador: (colocar nome completo do orientador)”; 

2) O orientador deverá preencher e inserir como peça no processo digital o 
“PG121i – Solicitação para Qualificação” (disponível também na página da 
SECEPG: https://www.udesc.br/cct/secretariapos/formularios), e assiná-lo 
digitalmente. Esse passo deverá ser feito dessa forma excepcionalmente 
durante o período da quarentena; quando as atividades presenciais 
retornarem, o aluno também precisará assinar o formulário (ambos assinam o 
documento físico, que deve ser digitalizado e adicionado como peça ao 
processo digital);   

3) O orientador deverá encaminhar o processo digital para o SGP-e do 
Programa; 

4) O Programa fará as conferências internas e encaminhará o processo para o 
relator, que inserirá a peça com o relato (se houver); 

5) Se o Colegiado do Programa estiver fazendo reuniões virtuais, após 
aprovação da comissão examinadora da qualificação, adicionar peça com a 
data, número da reunião e tipo de aprovação (unanimidade/maioria), e 
solicitar assinatura digital do Presidente do Colegiado. Se a aprovação for ad 
referendum, adicionar peça indicativa assinada virtualmente pelo Presidente 
do Colegiado; 

6) Após a realização do exame virtual de qualificação, inserir como peça a ata 
da comissão examinadora (modelo específico da Covid-19, em anexo), e 
solicitar a assinatura digital de todos os membros (caso sejam todos da 
UDESC). Se houver avaliador externo, no lugar da respectiva assinatura 
preencher “VIA VIDEOCONFERÊNCIA” (e demais membros a assinam 
digitalmente); 

7) Após homologação pelo Colegiado da ata da comissão examinadora (que 
deve ser feita em até 30 dias após a realização da banca, conforme determina 
o item XXI do art. 12 da Resolução nº 013/2014 – CONSEPE), inserir peça 
indicativa da homologação, e solicitar a assinatura digital do Presidente do 
Colegiado; 
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8) Encaminhar o processo digital para a SECEPG – Secretaria de Ensino de 
Pós-Graduação.  

 
OBS.: sempre que fizer movimentação/encaminhamento do processo, assinalar a opção 
“gerar peça de tramitação na pasta digital”. 
É importante sempre habilitá-la, pois assim consegue-se ver toda a tramitação ao 
materializar o processo (datas de envio, recebimento, etc.). 

 


